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Til lærer, forslag til for- og etterarbeid 

Bygg en bro, 3.-4. trinn 

 
 

 

Forarbeid 
Se egen PowerPoint-presentasjon på www.vilvite.no.   

Samtale om broer 

 Hvilke brotyper har dere sett? 

 Hva er problemet med å lage veldig lange broer? 

 Hvordan ser veldig lange broer ut? 

 Hvordan virker en hengebro? 

 Hvilke deler består den av? 
 

Bruk gjerne denne lenken til å finne informasjon om en del typer broer: 

http://realstart.idi.ntnu.no/tekmet/gruppe1/brotyper.html 

 

Klopp 

Bro i form av en bjelke av ett eller annet materiale som spenner over mellom to fundamenter. Den aller 

enkleste brotypen. Her er en fagverksbjelke og en H bjelke etter hverandre med en støtte på midten. 

http://www.vilvite.no/
http://realstart.idi.ntnu.no/tekmet/gruppe1/brotyper.html
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Fritt frembygd bro 

En bro som bygges fra begge sider og møtes på midten, hvor stivheten til broen og at den holder 

balansen på søylene med lik vekt på hver side, hindrer den i å rase. Tilsvarer to stupebrett som står mot 

en annen og festes sammen på midten. 

 

 
Buebro 

Steinene støtter seg mot hverandre slik at det ikke er plass til midten å falle ned mellom. Materialene må 

tåle stort trykk uten å knuses, og endepunktene må være veldig solide og tunge så de ikke kan skyves ut 

til sidene. Det ville gitt plass til at midten ramler ned mellom, og broen raser. 

 

Hengebro 

Kabler er hengt opp over brotårn. Veibanen er så hengt opp i disse kablene. Dette er Golden Gate, 

verdens kanskje mest kjente hengebro. 
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Etterarbeid 
Se eget elevark.  

To personer står to eller tre meter fra hverandre med ansiktene mot hverandre. Et tau legges 

over en skulder på begge elevene slik at det henger ned i en bue ned mellom dem. På 

utsiden holdes det av elever lavt nede. Tauet bør ha omtrent samme vinkel på begge sider 

av skulderen. Et lodd henges på tauet mellom elevene. En bøtte som en legger noe i 

fungerer fint. 

 

Vekten på brotårnene 1 

Formålet er å erfare med kroppen at brotårnene står stødig og fint så lenge tauet er like 

stramt på begge sider, og går like skrått ned på begge sider. De skal også erfare at vekten 

totalt sett dobler seg fordi det er like stramt på begge sider. Dette kan bevises hvis elevene 

står på hver sin badevekt og en ser på endringen i vekt totalt. Hvis vektene settes ved siden 

av hverandre og de bærer bøtten mellom seg uten bruk av tau, vil vektøkningen totalt være 

lik vekten av bøtten. Når bøtten bæres som på figuren under, vil vektøkningen være dobbelt 

av vekten til bøtten.  

 

Vi forsøker å forklare hva som skjer 

Hvis elevene med tau over skuldrene står så tett sammen at det knapt er plass til bøtten, vil 

hver av dem bære vekten av halvparten av bøtten fra tauet som går ned til bøtten. Bøtten vil 

imidlertid sige ned til gulvet om ikke noe holder imot på baksiden av eleven. Elevene som 

strammer tauet på utsidene kan nå erstattes av en bøtte hengende i tauet på hver side med 

halve vekten av den i midten. Nå har en altså to elever som har tre bøtter hengende på seg. 

To med halve vekten og en med hele vekten fordelt mellom dem. Det blir to hele vekter totalt 

lastet på elevene 
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Vekten på brotårnene 2 

Forsøk også å korte inn tauet slik at bøtten løftes høyt opp fra gulvet. De som holder i tauet i 

hver ende vil erfare at dette gjør tauet veldig stramt. Vinkelen på hver side av skulderen til de 

to elevene i midten må være lik hos begge. Selv om tauet nå er strammere vil vekten på 

skulderen til elevene i midten forbli den samme. Dette kan sjekkes med badevektene som 

sist. 

  

 

 

 

 

 

Forsøk på forklaring: 

Selv et stramt tau kan du med største letthet lage en veldig liten vinkel på. Den første 

millimeteren er lett å trekke på en bue, men desto lenger bak du skal trekke pilen, desto 

tyngre blir det å dra. Dette skyldes ikke bare at buestrengen blir strammere, men også at 

vinkelen blir spissere. Tauet drar mer i motsatt retning av hånden din, og det gjør det tyngre. 

Desto strammere tauet er, desto mindre blir vinkelen på tauet over skulderen til eleven. Dette 

passer slik at det alltid blir den samme kraften på skuldrene 

 

Hva kan sies om brotårn og bærekabler: 

Det er selvsagt mye som kan sies. Her nevner jeg kun noe som jeg mener er viktig å vite. 

Brotårnene støtter opp broen. De bærer vekten av broen og alt som er på den. De er høye 

for at bærekablene ikke må være så stramme, men det er dyrt å bygge veldig høye tårn, så 

det er begrenset hvor høye de blir bygget. De bygges slik at de tåler stor belastning rett ned 

og er også ganske stive sideveis, men i lengderetningen av broen blir de støttet av 

bærekablene. 

Bærekablene holder oppe veibanen. De må tåle å bli veldig stramme. De flytter vekten av 

veibanen over til brotårnene ved å spenne over dem. De er laget av materialer som ikke 

strekker seg når de blir strammet, som stålwire, eller veldig sterke tau som vi bruker på 

VilVite. 

 


